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Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra 1905

Menighedsrådsloven fylder 100 år
I den anledning vil menighedsrådene grave lidt i sognehistorien.
Alle med lokalhistorisk interesse indbydes til at være med.
Se Connie Kvornings artikel på side 3.

Siden sidst
Døbte

Viede

3. marts i Rødding kirke:
Frida Kjeldal Clemmensen,
Søbakken 33, Rødding.

18.maj i Pederstrup kirke:
Unni Lykke Valbjørn og Jens
Kallestrup Nielsen, Hobro Landevej
126, Sjørring.

3. marts i Løvel kirke:
Marcus Mofjeld, Tinggade 37, Løvel.
31. marts i Rødding kirke:
Benjamin Peter Maagaard Rohde,
Bystævnet 17, Batum.
31. marts i Rødding kirke:
Emil Udklit Sørensen,
Grøndalsvej 5a, Vammen.
1. april i Rødding kirke:
Magnus Ingeman Nielsen, Klubvænget
5, Rødding.
12. maj i Rødding kirke:
Mathias Marcus Nielsen, Meldgårdsvej
25, Rødding.
12. maj i Løvel kirke:
Casper Hambly Martens, Tinggade
15,1. Løvel.
19. maj i Rødding kirke:
Regitze Marie Bagi Vester,
Røddingvej 24, Batum.
SOGNET redigeres af: Inge Hansen,
Lisbeth Pedersen, Connie Kvorning, Tina
Hvid, Helle Martensen, Jan van Ewijk,
Niels Peter Jacobsen.
Dead-line for næste udgave: 1/8 2002.

Begravede
23. februar i Løvel kirke:
Knud Verner Pedersen, Sødalvej 10.
23. februar i Rødding kirke:
Marie Mougaard, Bjerringholmvej 14a.
19. marts i Løvel kirke:
Jørgen Dalsgaard Bjerregaard,
Gillebakken 13.
24. april i Rødding kirke:
Jenny Rigmor Kousgaard, Tjele
Møllevej 12p, Vammen.

Oversættelse af protokoluddraget på forsiden:
D. 20 Februar 1905 holdt Pastoratets
menighedsraad et Fællesmøde i Rødding
Skole, hvortil samtlige Medlemmer gav
Møde med Undtagelse af Just Pedersen,
Katrine Vesterby og Mette Laursen.
I anledning af Ildsvaaden, som var
overgaaet Præstegaarden, forhandledes
om dennes Opførelse; man enedes om at
forsøge en Udstykning af Præstegaardsjorden og da først forhandle med
Forpagteren om en passende Erstatning
for Fratrædelse; der sattes som Maximum 700 kr ...

Det lokale sogneliv gennem 100 år
Connie Kvorning
Formand for
Løvel menighedsråd

Historisk arbejdsgruppe
Menighedsrådsloven har 100 års
jubilæum i 2003. Helt præcist den
15. maj. Denne begivenhed ønsker
menighedsrådene at markere. Du har
mulighed for at være med til at forme
jubilæet. Derfor efterlyser vi interesserede personer, der har kendskab til
historier om Rødding, Løvel og Pederstrups kirkeliv gennem de sidste
100 år.
Idet menighedsrådsloven primært udmøntes lokalt, er det oplagt at markere begivenheden i sognene.
Dernæst kunne et tilbageblik - og en
nærmere opdagelsesrejse i sognenes
kirkeliv - højst sandsynlig afdække
spændende, interessante og måske
overraskende sogne- og kirkehistorier!

Hvad kan vi lede efter?
Spørgsmål som: Hvem har gennem
tiderne ejet de tre kirker? Har kirkelige retninger haft betydning for sognenes kirkeliv? Kirkelige fejder - har
der været nogen af dem? Har kirken

haft betydning for det sociale liv i
sognene? Mange flere spørgsmål
kunne stilles. Mulighederne for fordybelse i kirkens og sognets historie
er mangfoldige og venter kun på, at
historisk interesserede tager fat.

Hvordan gør vi?
Vi forestiller os at danne en arbejdsgruppe, der som udgangspunkt tænker bredt om, hvad en afdækning af
kirkens og sognets historie kunne
rumme. Udfra denne idéfase finder
gruppen frem til, hvad den vil koncentrere sig om og dette valg udmønter sig i markeringen af jubilæet. Det
kunne være en jubilæumsartikel i
kirkebladet, et sognearrangement i
forbindelse med en udstilling og andre muligheder.
Så derfor: Har du tanker og idéer om,
hvordan Menighedsrådslovens 100
års jubilæum i 2003 kan markeres og
fejres? Har du en historie at fortælle
eller har du måske kendskab til gamle billeder, bøger og protokoller - så
hører vi gerne fra dig.

Henvendelse til:
Connie Kvorning,
formand for Løvel menighedsråd
tlf. 86 69 91 76.

Konfirmanderne fortæller
Oven på forårets konfirmationer i Rødding og Løvel kirker bad

Katrines historie
Søndag den 28. april 2002 blev jeg
konfirmeret i Løvel Kirke. Siden september har jeg gået til konfirmationsforberedelse to timer om ugen. De fleste gange foregik det i konfirmandstuen
i Rødding Præstegård sammen med
Niels Peter. Vi lærte en masse om
bibelhistorien og svarede på spørgsmål
om historier, vi havde læst, eller film vi
havde set. Næsten hver gang skulle vi
sige trosbekendelsen og Fadervor.
En del af undervisningen var også at gå
i kirke. Vi skulle gå til gudstjeneste
mindst 10 gange i løbet af de ca. 8
måneder, vi gik hos Niels Peter. For-

målet med det var at gøre os fortrolige
med hvad, der foregår i kirken.
Desuden har vi været på udflugt til
Løvel Kirke, hvor vi prøvede forskellige ”roller”, bl.a. at være organist,
menighed og præst. Jeg prøvede at læse
op iført den flotte grønne messehagel,
som godt nok var lidt for stor til mig.
Vi var også på tur til Viborg for at se
domkirken. Her så vi alle kalkmalerierne, der forestiller og fortæller de fleste historier i Bibelen. De var flotte.
I en weekend var vi på konfirmandlejr
på en efterskole sammen med konfirmanderne fra Ørum, Vejrum, Viskum.
Vi øvede en musical, der hed Mission
Liberty. Om søndagen opførte vi musicalen for vores forældre og søskende,
som var vældigt imponerede af det
hele.
Somme tider fotograferede Niels Peter
os, og bagefter kunne vi så finde os
selv på internettet.
Den sidste gang vi var til præst foregik
også i Løvel kirke. Her skulle vi have
generalprøve på selve konfirmationen,-

Katrine i Løvel kirke.
Bag hende ses Sascha og Janni.

hvordan vi skulle gå ind, hvor vi skulle
sidde, hvornår vi skulle gå op i koret
osv.
På selve konfirmationsdagen fik vi 'et
par ord med på vejen'. Niels Peter havde valgt nogle ord fra Bibelen til os
hver især. Disse ord blev sagt, da vi
blev konfirmeret, mens Niels Peter
lagde hånden på vores hoved (uden at
ødelægge vores flotte frisurer). De
samme ord havde han også skrevet i
vores bibler, så vi aldrig glemmer dem.
Da vi gik ud af kirken var vi alle
spændte på at se vores pose, som stod
parat til os i våbenhuset, - fyldt med
telegrammer, gaver og blomster.
Hjemme havde jeg en dejlig fest med
mange gæster, mine livretter, sange,
taler, gaver penge og det var mig, der
var dagens midtpunkt. Senere var vi
alle sammen på Blå Mandag i Ålborg,
hvor vi havde en sjov dag.
Katrine Mølgaard Olsen

Renés historie
Jeg er en dreng, som hedder Rene
Poulsen. Jeg er 13 år og er lige blevet
konfirmeret.
Jeg synes, at alle der skal konfirmeres
har en spændende, og sjov oplevelse
foran sig. Man lærer meget om Bibelen
og hele Kristendommen. Vi ser også
film, men mest om Jesus.
Man får også ark med spørgsmål på,

René prøver præstekjolen.

hvor man så skal svare. Til jul fik vi
appelsiner og pebernødder, imens vi
snakkede om, hvorfor man holder jul.
Et par gange var vi også oppe i Kirken,
hvor vi lærte og snakkede om kirken.
Hvis man skal konfirmeres, så skal
man på en „Konfirmand-lejr“ hvor man
skal lave en musical. På lejren møder
man mange nye drenge og piger. Det
eneste negative er man skal så tidligt
op! Men man overlever det.
Til sidst vil jeg gerne rose Rødding’ s
præst: Niels-Peter Jacobsen, fordi han
gør det sjovt at lære.
René Just Poulsen.

Løvel-holdet, konfirmeret 28. april 2002

Rødding-holdet, konfirmeret 5. maj 2002

Fremtidige lokalebehov i pastoratet
Holger Nielsen
Formand for
præstegårdsudvalget
I forbindelse med, at
der inden for kort tid
vil blive solgt præstegårdsjord til Tjele Kommune er det
nærliggende, at se på, hvor man evt. vil
kunne anvende et salgsprovenu, så
pastoratet får mest muligt ud af den
givne situation. Pengene må rent lovgivningsmæssigt ikke benyttes i kirkekasserne, men kun i præstegårdskassens regi.
Derfor er menighedsrådene og herunder præstegårdsudvalget i øjeblikket
ved at finde ud af, hvilke ønsker der er
til de fremtidige lokalefaciliteter.
Konfirmandstuen, som vi har i dag, er
pæn og velholdt, men ikke særlig tids-

28 glade konfirmander
Løvel-holdet (fra venstre)
Morten K, Morten S, Jeppe,
Martin, Thomas, Janni, Dorthe,
Charlotte, Katrine, Maibritt,
Sascha.
Rødding-holdet (fra venstre)
Frederik, Christian, Morten,
René, Kristian, Mads, Stefan,
Kasper, Lasse, Ida, Charlotte,
Maiken, Ellen-May, Amanda,
Astrid, Ingeborg, Rune.

svarende, idet der ikke findes separate
køkkenfaciliteter og som indgang benyttes også præsteboligens.

To forslag
Der er fremkommet to forskellige forslag. Det ene går på at bygge et nyt
separat sognehus – det er der sandsynligvis plads til på den nuværende
grund, som hører til præsteboligen.
Det andet forslag går ud på at udvide
den eksisterende konfirmandstue og
herunder etablere ny indgang samt nye
køkken- og toiletfaciliteter.

Den bedste løsning
Menighedsrådene arbejder i øjeblikket
på at finde den bedste løsning, og var i
den forbindelse på ekskursion lørdag d.
20.april til henholdsvis Vinkel, Vorning og Farsø sogne for at samle inspiration samt se på forskellige lokaler.
Sideløbende hermed er vi i gang med at
finde nogle prisniveauer for, hvad de to
forskellige løsningsmodeller vil koste
nu og fremover, så vi er bedst muligt
rustet til at tage den rigtige beslutning.
Tjele Kommune vedtog i marts måned
lokalplanen, og vi forventer at indgå i
forhandlinger med kommunen indenfor
nærmeste fremtid. Først når en handel
er gennemført, kan vi fremsende salgsansøgning til provstiudvalget, som sender videre til kirkeministeriet via stiftsøvrigheden. Vi skal i øvrigt forvente, at
denne sagsbehandling tager minimum
et halvt år.

Under lup
I fem uger sad muslimer indespærret i en kristen
kirke, som blev bevogtet af soldater fra den jødiske
stat Israel. Tre religioner involveret i samme konflikt. Hvordan skal kristne i Danmark forholde sig til
spørgsmålet? SOGNET's redaktion bad biskop
Karsten Nissen vurdere situationen i...

Det hellige land
Jerusalem er en hellig by for de tre
religioner: jødedom, kristendom og
islam. Ved grædemuren, som markerer beliggenheden af det jødiske tempel, samles tusinder jøder til bøn ved
sabbattens begyndelse og i øvrigt
ugen igennem. I Gravkirken vrimler
det med ortodokse, armenske, koptiske og katolske præster i eksotiske
klædninger, og der færdes store skarer af kristne pilgrimme. Og i Al Aqsa
moskeen samles en mængde muslimer til fredagsbøn. Alle tre religioner
har Jerusalem som en del af deres
oprindelse og selvforståelse.

gengældelsesangreb, og med politiske kommentarer til den spændte
situation. Det synes næsten umuligt
at skabe fred i området, fordi det ikke
blot handler om at fordele nogle
landområder imellem forskellige
befolkningsgrupper.

I den gamle by ved Damaskus-porten
falbyder købmænd deres varer, og
går man igennem porten og ind i den
gamle bys krogede gader, omgives
man af lyde og dufte, som en dansker
umiddelbart ville forbinde med
Aladdin eller 1001 nats eventyr.

De grundlæggende temaer er et årtusindgammelt fjendskab mellem jøder
og arabere, den bibelske eller historiske ret til området, oprettelsen af
staten Israel i 1948 og de deraf følgende palæstinensiske flygtningelejre, besættelsen af Vestbredden i
forbindelse med junikrigen i 1967 og
de efterfølgende jødiske bosættelser
på Vestbredden. De kapitalstærke
arabiske olienationer på den ene side
og det indflydelsesrige jødiske befolkningselement i USA på den anden side gør i eminent grad konflikten til en brik i det storpolitiske spil.

Alt dette er et billede på den komplicerede situation i Israel og på Vestbredden. Avisernes spalter har de
seneste måneder været fyldt med
beretninger om selvmordsbomber,

Endvidere ligger jødernes skæbne i
forbindelse med anden verdenskrig –
den såkaldte holocaust – som en tragisk baggrund for staten Israels oprettelse, og for det internationale

samfunds forpligtelse til at garantere
Israels eksistens inden for sikre grænser.
Selvmordsbomberne udtrykker et
afstumpet menneskesyn, hvor man
ikke blot ofrer sit eget liv, men tager
en række uskyldige civile ofre med
sig i døden. Og den israelske hærs
fremfærd på Vestbredden skaber nye
menneskelige tragedier, hvor hele
familier må se deres huse og hjem
jævnet med jorden. ”Øje for øje og
tand for tand”: dette gammeltestamentlige citat får nye dimensioner i
Mellemøsten i disse måneder. Det
synes som om den ene parts voldshandling næsten øjeblikkeligt indebærer kimen til den anden parts hævn
og gengæld.
Er det utidig politisk indblanding, når
kirker jorden over opfordrer begge
parter til at stoppe voldsspiralen,
standse bosættelserne på Vestbredden
og finde en løsning, der giver såvel
Israel som palæstinenserne en ret til
at leve bag sikre grænser? Eller når
kristne hjælpeorganisationer arbejder
for at forsyne palæstinenserne med
medicin, lægehjælp, mad og husly?
Det gælder såvel Israel som palæstinenserne, at deres handlinger over for
hinanden må bedømmes objektivt og
sagligt, ud fra gældende regler om
menneskerettigheder og krigsførelse.
Jeg og mange andre hilser oprettelsen
af staten Israel velkommen, og betragter os som venner af staten Israel.

Men ingen af parterne kan retfærdiggøre sine handlinger ud fra henvisninger til, hvad Bibelen siger om
retten til jorden. Her må gælde spilleregler, der anerkendes af det internationale samfund.
Endvidere skal vi forstå, at det ikke
kun er en konflikt imellem jødedom
og islam. Kristendommen har sin
oprindelse i Israel og på Vestbredden. Fødselskirken, der ligger dér,
hvor traditionen mener at Jesus blev
født den første julenat, blev inddraget
i konflikten. Der findes mange kristne palæstinensere og kristne menigheder – også lutherske – på Vestbredden.
Begge parter har en medskyld i, at
det er kommet så vidt. Derfor må
begge parter også inddrages i at finde
grundlaget for en varig og retfærdig
fred, der giver mulighed for, at jøder
og palæstinensere kan leve sammen
bag sikre og trygge grænser.

Indgangen til
Fødselskirken i
Betlehem er så
lav, at selv små
mennesker må
bøje sig.
Alle parter i
konflikten må
bøje sig, hvis
der skal findes
en løsning.

Samarbejde mellem
menighedsrådene i
Tjele kommune
Af Villy Bach, Løvel
menighedsråd
Menighedsrådene i Tjele kommune
har afholdt et møde i Vammen for
at drøfte mulighederne for evt.
samarbejde. Der deltog repræsentanter for 10 af de 12 menighedsråd. Der er ikke tradition for et
sådant samtaleforum, så mødet
havde til formål helt uformelt at
udveksle synspunkter og ideer vedrørende eventuelt fremtidigt samarbejde. Ansættelse af fælles personale, erfaringsudveksling mellem
medarbejderne, budgetlægning og
kirkelige arrangementer var nogle
af de emner, der blev vendt som
mulige samarbejdsområder.
Det blev konkret besluttet, at man
for fremtiden ønsker eget budgetsamråd for menighedsrådene i
Tjele Kommune og ikke som nu et
fælles samråd for hele provstiet.
Endvidere igangsættes erfaringsudveksling mellem gravere og kirkeværger. Kirkeblade og invitationer
til arrangementer udsendes for
fremtiden til alle menighedsrådsformænd. Endelig var der enighed
om, at dialogen mellem rådene skal
fortsætte.

Lørdagsklubben
Program uddeles efter sommerferien.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

7/6

Sæson-afslutnings-hygge.

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

11/6
25/8

Grillaften hos Gerda og Ole
Pedersen, Fædalhøjvej 6.
Familieudflugt med SUSSSL.

Bibelkredsen
12/6
2/7
1/8
3/9

Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.
Udflugt.
Tina Hvid, Tinggade 19, Løvel.
Gerda Vestergaard, Krogen 3A.

Grundlovsfest

Sommerferie

5. juni i Rødding
kirke og præstegård. Grundlovstalen holdes i år af
Tjele kommunes
nye borgmester
Anna Margrethe
Kaalund. Ellers gør
vi, som vi plejer. Vi begynder med
festgudstjeneste i kirken kl. 13.00.
Herefter fortsætter festen i præstegårdshaven med folkedans, spejderaktiviteter, kaffebord, sommersang, snak og
leg. Medvirkende: menighedsrådet,
Kulturrøddernes kor, Langsøspejderne,
Rødding og omegns Folkedansere m.fl.

Præsten holder ferie fra 1. - 21. juli.
Embedet passes af Jesper Hornstrup,
som er sognepræst i Vammen. Han
træffes på tlf. 86 69 01 50.

Sangtræf
Juni måneds sangtræf indgår som en
del af grundlovsfesten. Herefter er der
ferielukket i juli og august. Næste
sangtræf annonceres i september
nummeret af SOGNET.

Menighedsrådsmøder
Der er ingen møder i denne periode.

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf.86651011, nplj@km.dk
Sognemedhjælper: Anne Kirstine Laugesen, tlf. 86602872, annekirstinel@ugesen
Kasserer for alle 3 sogne: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68.

Rødding sogn:
Kirkesanger: Karin Antonsen, Sødalvej 37, Rødding, tlf. 86 65 10 14.
Organist: Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tapdrup, tlf. 86 60 02 05.
Graver: Anton Lauritsen, Meldgårdsvej 25, Rødding, tlf. 86 65 10 89.
Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf. 86 65 14 64.
Kirkeværge: Esther Døssing, Korsbakken 38, Rødding, tlf. 86 65 13 06.

Løvel sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Kirkesanger ved begravelser: Rigmor Rasmussen, Lokesvej 5, tlf. 86 62 21 20.
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Kai Jensen, Gillebakken 33, Løvel, tlf. 86 69 93 47.
Formand: Connie Kvorning, Møllevej 9, Løvel, tlf. 86 69 91 76.
Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, 86 69 93 10.

Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver: Laila Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf. 86 60 01 04.
Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.
Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf. 86 69 90 78.

Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

2/6
5/6
9/6
16/6
23/6
30/6

1.s.e.trin.
Grundlovsdag
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.
5.s.e.trin.

10.30
13.00
ingen
10.30
9.30
ingen

9.30
ingen
10.30
9.30
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

7/7
14/7
21/7
28/7

6.s.e.trin.
7.s.e.trin.
8.s.e.trin.
9.s.e.trin.

14.00 JH
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
14.00 JH
ingen
9.30

ingen
ingen
ingen
10.30

4/8
11/8
18/8
25/8

10.s.e.trin.
11.s.e.trin.
12.s.e.trin.
13.s.e.trin.

14.00
10.30
9.00 telt
ingen

10.30
ingen
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

1/9

14.s.e.trin.

10.30

9.30

ingen

JH = Jesper Hornstrup

Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen

